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DECLARAÇÃO DE ETNIA E DE VÍNCULO COM COMUNIDADE INDÍGENA 
(Obrigatório para candidatos autodeclarados indígenas) 

 
Eu, _________________________________________________________________, documento de 

identificação civil nº _____________________, órgão expedidor ______________________, e CPF nº 

_______________________, candidato ao curso _______________________________________________, no 

câmpus _______________________________ declaro para os devidos fins que: 

[    ] Resido em Terra indígena    [    ] Resido em Área Urbana 

Nome do local / endereço: __________________________________________________________________________ 

Município: ________________________________________ Estado: _______________________________________ 

Telefone(s) para contato: __________________________________________________________________________ 

________________________, _______ de _________________ de 20____ 

                 (município)                          (dia)                               (mês)                            (ano) 

________________________________________  ________________________________________ 
        Assinatura do candidato, quando maior de idade     Assinatura do responsável (candidato menor de 18 anos) 
 

Atenção: é obrigatório coletar nos quadros a seguir a assinatura, devidamente identificada, de 3 (três) lideranças 
indígenas diferentes: 
 
______________________________       ______________________________        ______________________________ 
      Assinatura da Liderança Indígena         Assinatura da Liderança Indígena          Assinatura da Liderança Indígena 
 

______________________________       ______________________________        ______________________________ 
    Nome legível da Liderança Indígena       Nome legível da Liderança Indígena        Nome legível da Liderança Indígena 
 

______________________________       ______________________________        ______________________________ 
Nº da Cédula de Identidade da Liderança  Nº da Cédula de Identidade da Liderança   Nº da Cédula de Identidade da Liderança 

Obs.: deverá ser entregue cópia do documento oficial de identificação dos Líderes Indígenas que assinam a declaração. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE REGIONAL DA FUNAI: 

A Fundação Nacional do Índio, na sua missão institucional de promover e defender os direitos indígenas, nos termos 

do que dispõe a lei 5.371/1967, ATESTA, para fins de inscrição no processo seletivo destinado a candidatos(as) 

indígenas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que o(a) candidato(a) _____________________________ 

________________________________________________ compareceu a esta unidade e declarou ser de etnia 

indígena brasileira e que possui vínculo com comunidade indígena. A comunidade indígena 

____________________________________________________, a qual declarou pertencer, está localizada no 

endereço:____________________________________________________________________. 

________________________, _______ de _________________ de 20____ 

                 (município)                          (dia)                               (mês)                            (ano) 
 

_________________________________________ 
Assinatura do servidor da Funai   

com indicação de cargo e matrícula (ou carimbo)  

   


